
Aviso de privacidade

INTRODUÇÃO

Para Newlab SRL, a sua privacidade é importante.

Nós compilamos esta Política de Privacidade (doravante também referida como "Informação") 
de forma simples e compreensível, a fim de ajudá-lo a entender quem somos, que dados pessoais 
coletamos sobre você, por que coletamos e o que fazemos com ele. Observe que os dados 
pessoais (doravante referidos neste Aviso, também "Dados" ou "Seus Dados") significam 
qualquer informação ou conjunto de informações a partir do qual é possível identificá-lo, direta 
ou indiretamente, em particular referindo-se a um número específico ou código de identificação 
(incluindo, a título de exemplo, nome e sobrenome, endereço de e-mail, número de telefone, 
etc.).

Convidamos você a dedicar alguns minutos para ler completamente esta declaração.

Se você não aceitar esta política, não nos forneça seus dados.

QUANDO AS INFORMAÇÕES SE APLICAM?

A divulgação abrange as maneiras pelas quais coletamos e usamos seus dados, por exemplo, 
quando:

visitar ou usar nossos sites, nossos aplicativos e nossos canais de mídia social para consumidores
e clientes;
compra e usa nossos produtos, serviços, sistemas ou aplicativos;
inscreva-se no nosso boletim informativo;
nos fornece seus produtos ou serviços;
entre em contato com nosso serviço de atendimento ao cliente;
adere aos nossos eventos comerciais;
ou interage conosco de qualquer outra forma, como consumidor, cliente comercial, parceiro, 
(sub) fornecedor, contratado ou outra pessoa ligada a nós por um relacionamento comercial.

QUEM É NEWLAB SRL?

Nós da Newlab SRL somos uma empresa italiana que lida com o desenvolvimento e 
implementação de dispositivos eletrônicos para o controle de sistemas de iluminação. 

Ao utilizar os termos "Nós" "Ci" ou "Empresa", este Aviso refere-se ao titular do processamento 
dos seus dados referidos neste Aviso, nomeadamente Newlab SRL (Via Greto di Cornigliano 6R 
- 16152 - Génova - Itália PI 01443720998 ) com quem ele teve, tem ou terá um relacionamento 
comercial, ou quem decide quais dados serão coletados e como eles serão usados



QUE TIPOS DE DADOS QUE CONSIDERAM RECOLHER?

Dependendo de quem você é (por exemplo, cliente, consumidor, fornecedor, parceiro de 
negócios etc.) e como você interage conosco (por exemplo, on-line, off-line, por telefone, etc.), 
podemos processar dados diferentes relacionados a você . A título de exemplo, podemos coletar 
seus dados quando você visita ou usa nossos sites, nossos aplicativos e nossos canais de mídia 
social para consumidores e clientes quando você compra e usa nossos produtos, serviços, 
sistemas ou aplicativos quando você se inscreve no nosso site. newsletter, quando você faz o 
download de uma atualização de software, quando nos fornece seus produtos ou serviços, 
quando entra em contato com nosso serviço de atendimento ao cliente, quando participa de 
nossos eventos, quando participa de nossos concursos, promoções e pesquisas ou quando você 
interage conosco de qualquer outra forma.

Abaixo, você pode encontrar uma visão geral das categorias de dados que podemos coletar:

Informações que você nos fornece diretamente

Categorias de dados Exemplos de tipos de dados

Dados de identificação pessoal Nome, sobrenome 

contato email

Credenciais para acessar a conta Usuário e Senha

Finalmente, por motivos de segurança, se você visitar nossas instalações, poderemos também 
registrar seus dados por vídeo ou outro sistema ou dispositivo de vigilância eletrônico, digital ou 
sem fio (por exemplo, câmeras de CCTV).

Informações coletadas por nós automaticamente

Quando você visita ou usa nossos sites ou aplicativos, inscreve-se em nossos boletins 
informativos ou interage conosco através de nossos canais digitais, além das informações 
fornecidas diretamente, também podemos coletar informações enviadas a nós por seu 
computador, telefone celular ou outros dispositivo de acesso. Por exemplo, podemos coletar:

Categorias de dados Exemplos de tipos de dados

Informações do dispositivo Modelo de hardware, código imei e outros
identificadores exclusivos do dispositivo usado,
endereço MAC, endereço IP, versão do sistema

operacional e configurações do dispositivo
usados para acessar os serviços 



Informações de registro Tempo e duração do uso de nosso canal ou
produto digital

Dados de localização Dados em sua localização real (derivados de seu
endereço IP ou de outras tecnologias baseadas

em localização geográfica) que podem ser
coletados ao ativar produtos ou funções com
base em localização, como nossos aplicativos

Outras informações sobre o uso de nossos canais
ou produtos digitais

Utilizamos aplicativos ou sites visitados, links
nos quais você clica dentro de nossos e-mails

publicitários, dados coletados pelos sensores de
movimento

Informações que podemos coletar de outras fontes
Na medida permitida pela legislação atual, além de nossos sites, aplicativos e outros canais 
digitais, também podemos obter informações de outras fontes, como bancos de dados públicos, 
parceiros de marketing conjuntos, plataformas de mídia social e outros terceiros. . Por exemplo, 
dependendo das suas configurações de mídia social, se você optar por vincular sua conta de 
mídia social à sua conta do Newlab Smarthome, algumas das informações da sua conta de mídia 
social serão compartilhadas conosco; isso pode incluir dados que fazem parte do seu perfil.

COMO USAMOS OS SEUS DADOS?

Podemos usar seus dados por vários motivos legítimos e fins comerciais.
Abaixo, encontre uma visão geral das finalidades para as quais podemos processar seus dados:

fins Exemplos

Avaliação e (nova) triagem de clientes
(potenciais), fornecedores e / ou parceiros de

negócios

Atividades de due diligence

Estipulação e assinatura de contratos Vendas, faturamento, envio de produtos ou
serviços, registro em aplicativos móveis ou sites,

garantia, comunicações de serviços,
gerenciamento de contas

Prestação de assistência (mediante solicitação) Fornecimento de assistência através de canais de
comunicação, como suporte ao cliente ou centro

de contato

Marketing direto Promover contatos com consumidores e / ou
clientes empresariais (apenas em alguns países),

e-mail marketing, pesquisa de mercado,
personalizar sua experiência com apresentação



de produtos e ofertas sob medida para você (em
nossos sites, através de nossos aplicativos ou por

outros meios de comunicação)

Segurança e proteção de nossos interesses /
ativos

Implementação e manutenção de medidas
técnicas e organizacionais de segurança,

realização de auditorias e investigações internas,
realização de investigações para identificar

eventuais conflitos de interesse

Cumprimento das obrigações legais Comunicação a órgãos governamentais ou 
autoridades supervisoras, dependendo da 
situação no país em que operamos, de dados 
como deduções fiscais e previdenciárias, 
obrigações contábeis e de declaração, realização 
de auditorias de conformidade legal, 
cumprimento de inspeções e a outros pedidos de 
agências governamentais ou outras autoridades 
públicas, responde a atos processuais como 
convites para comparecer, defender ou defender 
direitos e operar remédios previstos por lei, e 
gerenciamento de reclamações ou reclamações 
internas

Defesa em caso de ações judiciais Iniciação, exercício ou defesa de ações judiciais
das quais somos ou poderíamos fazer parte

Se pedirmos que você nos informe sobre seus dados e decidir não fornecê-los, em alguns casos 
não poderemos disponibilizar todos os recursos de nossos produtos, serviços, sistemas ou 
aplicativos. Além disso, podemos não conseguir responder às suas solicitações.

COMO USAMOS OS SEUS DADOS PARA FINS DE MARKETING?

A Newlab SRL poderá enviar comunicações promocionais regulares sobre seus produtos, 
serviços, eventos e promoções.

Tais comunicações promocionais podem usar a marca registrada "NEWLAB" e ser enviadas 
através de vários canais, tais como: e-mail, telefone, SMS, e-mail e redes sociais de terceiros.

Para oferecer a você a melhor experiência personalizada, essas comunicações podem ser 
moduladas de acordo com suas preferências (por exemplo, o que você indica, que deduzimos de 
suas visitas ao site ou com base nos links clicados em nossos e-mails ).

Quando exigido pelos regulamentos em vigor, solicitaremos o seu consentimento antes de 
prosseguir com as atividades acima mencionadas.

Além disso, daremos a você a oportunidade de retirar seu consentimento a qualquer momento 
(cancelamento).



Em particular, você pode sempre retirar seu consentimento para receber e-mails promocionais 
seguindo as instruções de cancelamento contidas em cada e-mail. Ao se registrar para uma conta 
Newlab Smarthome , você pode ter a oportunidade de alterar suas preferências sobre como se 
comunicar dentro da seção correspondente em nosso site ou aplicativo.Você sempre pode entrar 
em contato conosco (encontre os detalhes abaixo, na seção "Quais são as suas opções?"), Para 
retirar o consentimento para receber comunicações promocionais.

Observe que mesmo em caso de revogação do consentimento para receber comunicações 
promocionais, você ainda poderá receber de nossas comunicações administrativas, tais como 
atualizações técnicas de nossos produtos, confirmações de pedidos, comunicações relacionadas 
às atividades de sua conta e outros avisos importantes.

EM QUE BASE JURÍDICA USAMOS OS SEUS DADOS?

Para poder processar os seus dados, podemos confiar em diferentes bases legais, incluindo:

seu consentimento (somente quando necessário ou permitido por lei).No caso em que devemos 
confiar em seu consentimento como base legal para o processamento de seus dados, você terá o 
direito de retirar seu consentimento a qualquer momento;
a necessidade de estabelecer uma relação contratual com ela e cumprir nossas obrigações sob o 
contrato;
a necessidade de cumprirmos as obrigações legais e de estabelecer, exercer ou defender ações 
legais;
a necessidade de perseguir nossos interesses legítimos, incluindo:
ou certifique-se de que nossas redes e nossas informações estejam seguras

ou gerenciar e, em geral, conduzir nossa atividade comercial dentro da Empresa

o prevenir ou investigar violações suspeitas ou reais da lei, violações de contratos com clientes 
comerciais ou casos de não conformidade com os Princípios Gerais de Negócios da Newlab SRL

a necessidade de responder aos seus pedidos;
a necessidade de proteger os interesses vitais de uma pessoa;
qualquer outra base legal permitida pelas leis locais.

QUANDO COMPARTILHAR OS SEUS DADOS?

Seus dados não serão compartilhados, exceto nos casos limitados indicados abaixo. Se necessário
para alcançar as finalidades descritas neste Aviso, poderemos comunicar seus dados aos 
seguintes assuntos:



O acesso aos seus dados dentro do Newlab SRL será concedido somente àqueles que precisam 
conhecê-lo;
Provedores de serviços: como muitas empresas, podemos terceirizar algumas atividades de 
processamento de dados para prestadores de serviços confiáveis, com a tarefa de executar 
funções e fornecer serviços, como, por exemplo, provedores de serviços de TIC, consultores, 
remetentes;
Parceiros comerciais: podemos compartilhar seus dados com nossos parceiros de negócios 
confiáveis, para que eles possam fornecer os serviços solicitados;
Autoridades públicas e governamentais: quando exigido por lei ou necessário para proteger 
nossos direitos, podemos compartilhar seus dados com autoridades que regulam ou têm 
jurisdição sobre a Newlab SRL;
Consultores profissionais e outros: podemos compartilhar seus dados com terceiros, incluindo 
consultores profissionais, como bancos, seguradoras, auditores, advogados, contadores, outros 
consultores profissionais;
Terceiros em relação a transações corporativas: de tempos em tempos, podemos também 
compartilhar seus dados no curso de transações corporativas, como a venda de uma empresa ou 
unidade de negócios para outra empresa, ou uma reorganização, fusão, joint venture ou outra 
venda de empresa, activos ou participações sociais (também no âmbito de processos de falência 
ou insolvência).

QUANDO MOVEREMOS OS SEUS DADOS NO EXTERIOR?

Dependendo da localização de nossos servidores, podemos registrar dados em território não 
italiano .Como resultado, seus dados podem ser processados fora do país em que você mora, se 
necessário, para alcançar os propósitos estabelecidos nesta Declaração.

Se você estiver em um país membro do Espaço Econômico Europeu, poderemos transferir seus 
dados para países fora do Espaço Econômico Europeu.Alguns desses países são reconhecidos 
pela Comissão Europeia para garantir um nível adequado de proteção. No que diz respeito às 
transferências do Espaço Económico Europeu para outros países que não são reconhecidos pela 
Comissão Europeia para garantir um nível adequado de proteção, implementámos medidas 
adequadas para proteger os seus dados, tais como medidas organizacionais e legais (por 
exemplo, regras comerciais cláusulas contratuais vinculativas e normalizadas aprovadas pela 
Comissão Europeia). Você pode obter uma cópia dessas medidas entrando em contato com o 
Escritório de Privacidade da Newlab SRL (você encontrará os detalhes de contato abaixo, em 
"Quais são as suas opções?").

Há quanto tempo armazenamos seus dados?

Mantemos seus dados pelo tempo necessário para atingir as finalidades para as quais foram 
coletados (para obter informações sobre esses objetivos, consulte a seção "Como usamos seus 
dados?" acima). Tenha em mente que, em alguns casos, a conservação pode ser solicitada ou 



permitida por lei por períodos mais longos. Os critérios adotados para estabelecer a duração do 
período de retenção de dados são os seguintes:

Por quanto tempo os dados são necessários para nos fornecer nossos produtos ou serviços ou 
para realizar nossos negócios?
Você tem uma conta conosco? Nesse caso, manteremos seus dados enquanto a conta estiver ativa
ou enquanto for necessário fornecer os serviços.
Estamos sujeitos a obrigações legais, contratuais ou similares relacionadas ao armazenamento de
seus dados? Os exemplos podem incluir regulamentações que exigem a retenção obrigatória de 
dados na jurisdição relevante, ordens de autoridades governamentais com relação à retenção de 
dados relevantes para uma investigação ou dados que devem ser mantidos para fins de litígio.

COMO PROTEGEMOS OS SEUS DADOS?

Para proteger seus dados, tomaremos as medidas adequadas, de acordo com as leis e 
regulamentos aplicáveis sobre proteção e segurança de dados, inclusive pedindo aos nossos 
provedores de serviços que tomem as medidas apropriadas para proteger sua privacidade e 
segurança. Dados: Dependendo do desenvolvimento tecnológico, dos custos de implementação e
da natureza dos dados a serem protegidos, adotamos medidas técnicas e organizacionais para 
prevenir riscos, como a destruição, perda ou alteração de seus dados e divulgação não autorizada 
ou acesso aos mesmos.

QUAIS SÃO SUAS RESPONSABILIDADES?

Gostaríamos de lembrar que você tem o dever de garantir, até onde você saiba, que os dados que 
você nos fornece estão corretos, completos e atualizados. Além disso, se você compartilhar 
dados com outras pessoas conosco, é sua obrigação coletar esses Dados de acordo com os 
requisitos legais locais, por exemplo, você deve informar as outras pessoas, cujos dados você 
fornece, sobre o conteúdo desta Política e obter seu consentimento. .

QUAIS SÃO AS SUAS OPÇÕES?

Nossa intenção é fornecer a você acesso a seus dados Como regra geral, você poderá verificar 
seus dados de forma independente (por exemplo, acessando sua conta) e atualizar, modificar ou, 
se permitido por lei, excluí-los. Nesse caso, incentivamos você a assumir o controle de seus 
dados.

Você sempre pode entrar em contato com nosso Escritório de Privacidade, se desejar:

revisar, modificar ou excluir os dados fornecidos a nós (na medida em que a Newlab SRL não 
esteja autorizada ou obrigada a mantê-los);
opor-se a algumas operações de processamento dos Dados (por exemplo, retirar o consentimento 
para receber comunicações promocionais);
receber uma cópia dos seus dados (num formato normal legível por um dispositivo automático, 
na medida exigida pela legislação em vigor);



faça outras perguntas sobre a proteção de seus dados no Newlab SRL.

Os detalhes de contato do nosso Escritório de Privacidade são os seguintes:

Endereço para correspondência: Newlab SRL - Via Greto di Cornigliano 6R - 16152 Gênova 
Itália

Faremos o nosso melhor para lidar de forma rápida e imediata com o seu pedido, exceto quando 
isso exigir um esforço desproporcional. Em alguns casos, podemos pedir que você se identifique 
antes de processar sua solicitação. Se não estiver satisfeito com a sua resposta, pode contactar a 
autoridade de supervisão competente na sua jurisdição.

COMO USAMOS COOKIES E OUTRAS TECNOLOGIAS DE TRACÇÃO?

Para mais informações sobre como usamos cookies e outras tecnologias de rastreamento, leia 
nossa política de cookies localizada na parte inferior deste documento.

COLETAMOS DADOS DE MENORES?

Nós não coletamos intencionalmente dados de indivíduos menores de 18 anos.

Observação especial para menores de 18 anos: se você tiver menos de 18 anos, aconselhamos 
que fale com um de seus pais ou seu responsável e obtenha autorização antes de compartilhar 
seus dados conosco;
Nota especial para pais de menores de 18 anos: recomendamos que você monitore e monitore o 
uso de nossos produtos, sistemas, serviços, aplicativos (incluindo sites e outros canais digitais) 
por seus filhos para Certifique-se de que eles não compartilhem dados conosco sem a sua 
permissão.

QUANDO ACTUALIZAR ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE?

Este aviso pode variar ao longo do tempo, para estar sempre atualizado, visite este documento 
para garantir que você tenha sempre a versão mais recente.Verifique a data de atualização no 
final do documento

Informações sobre cookies Newlab SRL

Newlab SRL visa tornar a experiência online e interação com nossos sites mais informativos, 
relevantes e de apoio quanto possível. Usamos cookies ou técnicas similares para esse fim. 
Acreditamos que é importante informar ao usuário quais cookies são usados pelo nosso site e 
com quais objetivos. Isso ajudará a proteger a privacidade e, ao mesmo tempo, garantirá a 
facilidade de uso do site.



O que são cookies?
Os cookies são pequenos arquivos de texto que são armazenados no terminal do usuário 
(computador ou dispositivo móvel) ao visitar determinados sites da Web. A Newlab pode usar 
técnicas semelhantes, como pixels, sinalizadores da Web, impressões digitais de dispositivos etc.
cookie".

Por que os cookies são usados?
Os cookies podem ser usados para diferentes propósitos. Em primeiro lugar, os cookies podem 
ser necessários para que o site funcione corretamente.Por exemplo, sem cookies, seria difícil 
lembrar um site de acesso pelo usuário ou produtos adicionados ao carrinho. Aqueles deste tipo 
são chamados de cookies obrigatórios.

Os cookies também podem ser usados para analisar a maneira como você usa um site, para 
contar o número de visitantes, para obter informações sobre como você pode melhorar o site. 
Não vinculamos as estatísticas de uso do site e outros relatórios ao indivíduo. pessoas. Aqueles 
deste tipo são chamados de cookies analíticos.

Em terceiro lugar, os cookies de mídia social são usados para permitir que as mídias sociais 
sejam integradas ao site, para que você possa instantaneamente adicionar ou compartilhar uma 
página ou produto no serviço de sua mídia social favorita.

Um quarto uso importante de cookies é permitir a publicidade on-line, que pode ser 
personalizada para exibir as propagandas mais relevantes e interessantes para o usuário, dentro e 
fora dos sites da Newlab. Isso é feito através de cookies de publicidade (segmentados)

Observe que o uso de configurações de cookies em nosso site pode não resultar na exclusão de 
cookies já definidos. Você pode excluí-lo através das configurações do seu navegador, conforme 
descrito abaixo, depois de alterar as configurações de cookies em nosso site.

Se você visitar um site da Newlab para visitantes fora da UE, poderá usar as configurações do 
seu navegador para fazer escolhas sobre cookies e privacidade. 

Gerenciar ou desabilitar cookies no navegador
Tenha em mente que a Newlab SRL atualmente não usa uma solução técnica que nos permita 
responder aos sinais "Do Not Track" do navegador. Além de usar a seção de configurações de 
cookies em nosso site, a qualquer momento, você pode gerenciar as configurações relacionadas 
aos cookies nas configurações do seu navegador. Por favor, note que as configurações do seu 
navegador podem não oferecer a mesma facilidade de uso que as configurações de cookies em 
nosso site Se você simplesmente desabilitar todos os cookies ou todos os nossos cookies nas 
configurações do seu navegador, você pode experimentar um mau funcionamento dos cookies. 
algumas seções ou recursos de nossos sites, porque o navegador pode impedir a configuração de 
cookies que são funcionalmente necessários. Portanto, recomendamos que você use as 



configurações de cookie em nosso site, em vez de desativar todos os cookies por meio do seu 
navegador da web. 

Mais informações sobre como desativar cookies ou gerenciar configurações de cookies para o 
seu navegador estão disponíveis nos seguintes endereços:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt
Firefox https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pt-PT/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

Cookies que garantem o funcionamento correto dos sites (cookies necessários)

Nossos sites podem usar cookies para:

Transferência de informações de uma página para outra, por exemplo, ao preencher um 
questionário longo ou inserir muitos detalhes para fazer um pedido on-line
memorizar preferências, como idioma, localização, número de resultados de pesquisa a serem 
exibidos e assim por diante
armazenar configurações para exibição de vídeo ideal, como tamanho do buffer e detalhes de 
resolução de tela
leia as configurações do seu navegador para garantir a exibição ideal do nosso site na tela
detectar qualquer uso indevido do nosso site e dos nossos serviços, por exemplo, registrando uma
série de tentativas de login consecutivas sem sucesso
faça o upload do site uniformemente para que esteja sempre acessível
oferecer a possibilidade de armazenar o status de acesso para não inserir os detalhes de acesso 
sempre
oferecer a possibilidade de adicionar um comentário em nosso site
otimizar o nosso site em tempo real, dependendo de como você usa o site, por exemplo, 
certificando-se de que um campo em um módulo acende ou pisca após um período de inatividade

Cookies que nos permitem medir o nível de uso do site (cookies analíticos)
Nosso site pode usar cookies analíticos para:

Acompanhe o número de usuários que visitam nossas páginas da web
Acompanhe o tempo que cada usuário gasta visitando nossas páginas da web
detectar a sequência das várias páginas do nosso site visitadas pelos usuários
identificar as partes do site que precisam ser melhoradas
otimizar o site
solicitar feedback sobre partes específicas do nosso site



Cookies para compartilhar o conteúdo do nosso site através de mídias sociais (cookies para 
mídias sociais)
Esses cookies podem permitir:

usuários conectados à mídia social selecionada podem compartilhar e "curtir" determinado 
conteúdo em nosso site

Essas mídias sociais também podem coletar dados pessoais para seus próprios fins. A Newlab 
SRL não tem controle sobre o modo como essas mídias sociais usam dados pessoais. Para obter 
mais informações sobre cookies definidos por essas mídias sociais e nos dados que 
possivelmente podem ser coletados, convidamos o usuário a consultar as respectivas políticas de 
privacidade. Abaixo está uma lista das políticas de privacidade relacionadas aos canais de mídia 
social mais utilizados pela Newlab SRL: 

Facebook
Google+
chilro
Pinterest
LinkedIn
YouTube
Instagram
Vimeo
Cookies para exibir anúncios e conteúdo direcionado (cookies de publicidade direcionada)
Para adaptar informações e publicidade com base no interesse e na relevância do usuário, 
tentamos entender os interesses prováveis dos usuários com base em visitas e comportamento de 
navegação nos sites da Newlab e em outros sites de terceiros. Com base nesses interesses, 
desenvolvemos um perfil segmentado e depois adaptamos o conteúdo e as propagandas em nosso
site para os vários grupos de clientes.

Até mesmo terceiros que configuram cookies em nosso site podem tentar identificar os interesses
do usuário dessa maneira e essas informações também podem ser usadas para fornecer conteúdo 
ou anúncios que possam parecer de maior interesse para o usuário em outros sites. Web, não 
Newlab. Nesse caso, as informações relacionadas à visita ao site atual podem ser combinadas 
com informações de visitas anteriores em outros sites que não os nossos.

Mesmo que esses cookies não sejam usados, observe a possibilidade de exibir anúncios em nosso
site; esses anúncios não serão adaptados aos seus interesses e podem variar dependendo do 
conteúdo do site.Esse tipo de publicidade on-line relacionada ao conteúdo é comparável à 
publicidade televisiva: enquanto assiste a um programa de culinária na TV, apenas para Por 
exemplo, a propaganda de produtos de cozinha é frequentemente proposta durante intervalos 
comerciais.

Podemos usar cookies de publicidade direcionada para:



registre sua visita nos sites e, portanto, avalie seus interesses
executar um cheque para ver se você clicou em um anúncio
Acompanhe o número de usuários que clicam em um anúncio
adquirir informações sobre seu comportamento de navegação que serão transferidas para outros 
sites
serviços de terceiros a serem usados para exibir anúncios adaptados a necessidades, interesses ou
preferências
determinar quais tipos, tecnologias e redes de publicidade são mais eficazes para nós
exibir anúncios em produtos selecionados, pesquisados ou aos quais o usuário tenha, de alguma 
forma, previamente interessado (retargeting)
acompanhe os anúncios já visualizados para que os mesmos anúncios não sejam sempre exibidos
exibir anúncios mais interessantes com base no uso de mídias sociais
enviar perguntas ou opiniões sobre nossos produtos e, com base nisso, exibir anúncios que 
possam ser de maior interesse para você
comentários enviados pelo usuário para serem reutilizados como recomendações de produtos em 
outras páginas
estar conectado a revendedores online autorizados, ser informado sobre preços, disponibilidade e
condições de compra do produto Newlab de interesse e rastrear as preferências de compra
Estabeleça anúncios selecionados antes de fazer uma compra em nosso site
acompanhar o número de pedidos gerados por meio de publicidade, bem como o valor 
pecuniário relativo
receber e-mails de marketing direto sob medida para atender aos seus interesses (em caso de 
consentimento explícito para o recebimento de tais e-mails) ou e-mails de marketing direto sobre
produtos similares aos já comprados (em caso de rejeição não explícita por o recebimento de tais 
e-mails).
associar vários dispositivos (por exemplo, telefone, tablet, laptop) a um visitante, para que você 
possa monitorar se um anúncio em um dispositivo pode ter acionado uma ação (como uma 
compra) em outro dispositivo (conhecido como "monitoramento cruzado de dispositivos").

Observações finais:
A Newlab SRL tem o direito de atualizar periodicamente esta política de cookies, por exemplo, 
após alterações que afetam nosso site ou as regulamentações de cookies. Reservamo-nos o 
direito de alterar o conteúdo de nossa política de cookies e a lista de cookies a qualquer 
momento, sem aviso prévio. A nova política de cookies entrará em vigor a partir do momento de 
sua publicação. Se você não pretende aceitar os termos das informações atualizadas, está 
convidado a alterar suas preferências ou a parar de usar os sites da Newlab. Se você continuar a 
acessar ou usar nossos serviços depois que as alterações acima se tornarem efetivas, você 
concorda em ficar vinculado aos termos contidos na nova política de cookies. A informação 
atualizada está disponível nesta página web.

Em caso de dúvidas e / ou comentários, você pode nos contatar em info@newlablight.com ou 
acessar nossa página de contato

Documento atualizado para 02/07/2018


